
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI  

 
Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi 
görüşüp karara bağlamak üzere, 3 Kasım 2011 Perşembe günü saat 09:00’da, 
Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı 
hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı’na 
katılmak isteyenlerin MKK’nın (www.mkk.com.tr) 2005/28 sayılı Genel Mektup ekinde 
yer alan güncellenmiş “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının 
“Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri 
ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK 
nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya 
katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. 

Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 12 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 
13:00 olup, blokaj uygulama son tarihi de 27 Ekim 2011 Cuma günü saat 17:00 
olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı 
kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin 
edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısı’nda yanlarında 
bulundurmaları rica olunur. 

MKK’nın 551 sayılı Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
Geçici 6’ncı maddesi uyarınca kaydileştirilmeyen hisse senedi sahipleri, hisse 
senetlerini yanlarında bulundurmak şartıyla genel kurullarda oy kullanabilecektir. 

Söz konusu Genel Mektubunda yapılan değişiklik ile hisse senetlerini ellerinde fiziken 
bulunduran hissedarlarımızın, hisselerini 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirmeleri 
gerektiğinden, hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi’mizdeki Yatırımcı 
İlişkileri Birimi’ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Eczacıbaşı 
Menkul Değerler A.Ş.’ye müracaat etmeleri rica olunur. Kaydileştirme prosedürleri 
uyarınca hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri belirli bir süre gerektirmektedir. 
Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın, blokaj belgelerini temin ve 
Şirket Merkezi’mize teslim etmelerinde, bu durumu dikkate almaları ve gerekli 
işlemleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeleri rica olunur.   

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla 
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini Ek 1’deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri 
ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine 
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini; yabancı uyruklu 
ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 28 
Ekim 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezi’mize ibraz etmeleri 
gerekmektedir.  

http://www.mkk.com.tr/


Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile 
açık oylama yöntemi kullanılacaktır.  

İşbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün 
öncesinden itibaren Şirket Merkezi’nde ve www.eczacibasi.com.tr internet adresindeki 
Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. 

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetli olup, toplantımız tüm 
medya mensuplarına açıktır. 

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız. 

Saygılarımızla, 

 

YÖNETİM KURULU 

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eczacibasi.com.tr/


3 KASIM 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 
1.  Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması 

hususunda Divan’a yetki verilmesi;  
 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları 
ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri 
Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul 
Toplantısı’nı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi 
gerçekleştirilecektir.  

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların 
tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki 
vermesi hususu oylanacaktır. 

 
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin 

tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması;  
 

16 Eylül 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylandığı üzere, aşağıda 
yer alan ve aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan madde tadil 
metinleri ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 
ESKİ METİN  YENİ METİN 
Madde 4 : Maksat ve Mevzu  Madde 4 : Maksat ve Mevzu 

A)   Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner 
ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, 
kozmetik ve tababette veteriner işlerinde 
ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda 
maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi 
ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, 
gayrimenkul ve inşaat 
malzemeleri üretmek bunların ticareti, 
ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. 

 
 
 
B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, 

laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi 
ile yabancı ve yerli  fabrika, laboratuvar 
ve şirketlerle iştirak ve bunların 
mümessilliklerini veya satış 
acenteliklerini deruhte eylemek imalat, 
ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve 
taahhüt işleri gibi ticari muameleleri 
yapmak. 

 
C)   Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve 

zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak 
olan şirketlerin yönetim ve 
sermayelerine iştirak etmek. 

A)   Her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner 
ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, 
kozmetik ve tababette veteriner işlerinde 
ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda 
maddeleri ve her türlü sıhhi levazım 
sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt 
çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat 
malzemeleri üretmek bunların ticareti, 
ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek. 
Her çeşit enerji üretimi, satışı ve 
dağıtımını yapmak. 

 
B) Bu maksatlar için; bina, fabrika, 

laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi 
ile yabancı ve yerli  fabrika, laboratuvar 
ve şirketlerle iştirak ve bunların 
mümessilliklerini veya satış 
acenteliklerini deruhte eylemek imalat, 
ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve 
taahhüt işleri gibi ticari muameleleri 
yapmak. 

 
C)   Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve 

zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak 
olan şirketlerin yönetim ve 
sermayelerine iştirak etmek. 



 
D)    Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş 

olan şirketlerle birleşmek, ortaklık 
kurmak, bunları devir almak veya 
devretmek ve Holding Şirketlerle her 
türlü, hukuki anlaşmalar yapmak. 

 
E)    Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği 

niteliğinde olmamak şartıyla her nevii 
esham ve tahvil  almak, satmak, 
icabında yasal hükümler 
çerçevesinde yurt içinde veya yurt 
dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak 
amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar 
ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve 
her türlü finansman bonoları ihraç 
edebilir. 

 
 Teminatlı veya teminatsız tahvil kar 

ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları 
çıkarılmasına ve azami miktarların 
tespitine Genel Kurulca karar 
verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti 
hususunda Yönetim Kurulu’na yetki 
verebilir. 

 
F)    Maksat ve mevzuuna giren işler için her 

türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve 
marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi 
bilumum vesikaları almak bunları 
iştiraklerine veya ahara devretmek ve 
devralmak  veya kiralamak. 

 
G)    Yukarıdaki maksatlar için her türlü 

menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) 
almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, 
kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni 
ve diğer hakları almak ve satmak, 
kiralamak, kiraya vermek, istikraz 
akdetmek, menkul ve gayrimenkul 
mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni 
haklar tesis etmek ve ezcümle rehin 
ipotek almak, vermek ve fek etmek, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği 
esaslara uymak kaydıyla, üçüncü 
şahıslara karşı mevzuuna giren ve 
iştirakleri için aval vermek ve kefil 
olmaktır. 

 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği 

esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler 
lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, 
intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı 
tesis etmek, devir ve ferağ etmek, 
hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa 
ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve 
tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır. 

 
D)    Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş 

olan şirketlerle birleşmek, ortaklık 
kurmak, bunları devir almak veya 
devretmek ve Holding Şirketlerle her 
türlü, hukuki anlaşmalar yapmak. 

 
E)    Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği 

niteliğinde olmamak şartıyla her nevii 
esham ve tahvil  almak, satmak, 
icabında yasal hükümler 
çerçevesinde yurt içinde veya yurt 
dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak 
amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar 
ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve 
her türlü finansman bonoları ihraç 
edebilir. 

 
 Teminatlı veya teminatsız tahvil kar 

ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları 
çıkarılmasına ve azami miktarların 
tespitine Genel Kurulca karar 
verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti 
hususunda Yönetim Kurulu’na yetki 
verebilir. 

 
F)    Maksat ve mevzuuna giren işler için her 

türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve 
marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi 
bilumum vesikaları almak bunları 
iştiraklerine veya ahara devretmek ve 
devralmak  veya kiralamak. 

 
G)    Yukarıdaki maksatlar için her türlü 

menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) 
almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, 
kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni 
ve diğer hakları almak ve satmak, 
kiralamak, kiraya vermek, istikraz 
akdetmek, menkul ve gayrimenkul 
mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni 
haklar tesis etmek ve ezcümle rehin 
ipotek almak, vermek ve fek etmek, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği 
esaslara uymak kaydıyla, üçüncü 
şahıslara karşı mevzuuna giren ve 
iştirakleri için aval vermek ve kefil 
olmaktır. 

 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği 

esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler 
lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, 
intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı 
tesis etmek, devir ve ferağ etmek, 
hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa 
ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve 
tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, 



Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve 
temini için ayni ve şahsi her türlü 
teminatı almak, bunlarla ilgili olarak 
tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri 
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, 
terkin ve diğer bütün işlemleri 
yapmaktır. 

 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği 

esaslara uymak kaydıyla, Şirket 
gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul 
ve ticari işletme rehni şeklinde teminat 
göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, 
Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nun öngördüğü hakları hak 
sahibi ve yükümlü olarak kurmak, 
bunları müstakil ve daimi hak olarak 
tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile 
gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya 
devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins 
tashihi yapmak, şahsi hakları tapu 
kaydına şerh etmektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H)   Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, 

derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenen esaslar dahilinde  yardım ve 
bağışta bulunabilir. 

 

İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu 
gayrimenkullerden bir kısmını, plan 
dahilinde Kamu, Belediye gibi 
(elektrik trafoları dahil) Kurum 
veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı 
veya şartsız hibede bulunmaktır.
 

 Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve 
temini için ayni ve şahsi her türlü 
teminatı almak, bunlarla ilgili olarak 
tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri 
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, 
terkin ve diğer bütün işlemleri 
yapmaktır. 

 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği 

esaslara uymak kaydıyla, Şirket 
gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul 
ve ticari işletme rehni şeklinde teminat 
göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, 
Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nun öngördüğü hakları hak 
sahibi ve yükümlü olarak kurmak, 
bunları müstakil ve daimi hak olarak 
tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile 
gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya 
devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins 
tashihi yapmak, şahsi hakları tapu 
kaydına şerh etmektir. 

 
 
 
H)   Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, 

derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenen esaslar dahilinde  yardım ve 
bağışta bulunabilir. 

 
 
 
 
 

 
 

 
3.  Dilekler. 

 

 

 

 

 



EK: 1 

 

VEKALETNAME 

 

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3 Kasım 2011 
Perşembe günü, saat 09:00'da Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-
İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 
aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, 
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................vekil 
tayin ediyorum/ediyoruz. 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda 

oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 

 
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
   

a. Tertip ve Serisi      :   
b. Numarası       : 
c. Adet-Nominal Değeri        :   
d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:   
e. Hamiline-Nama Yazılı Olduğu     :  
f. Payların MKK Blokaj Formu  :  
g. Payların Edinim Şekli ve Tarihi : 

 
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :  
İMZASI                                              : 
ADRESİ                                              :  

 
 
Not: 1-  (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) 

şıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir.  

(B) bölümünden (f) şıkkı için blokaj formu ekte verilir. (g) şıkkındaki bilgiler sadece 
yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler için gerekmektedir.   

 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya 
noter onaylı imza beyanının verilmesi gerekmektedir. 


